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Εκπομπές CO2: Πόσο "καθαρά" είναι τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα; (γράφημα)

Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο CO2 εκπέμπουν τα αυτοκίνητα ή εάν τα ηλεκτρικά οχήματα 
συνιστούν όντως καλύτερη εναλλακτική λύση; Δείτε το παρακάτω γράφημα για να 
μάθετε περισσότερα.

Το 2019, οι μεταφορές ευθύνονταν για το ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στην ΕΕ, από τις οποίες το 71,7% προερχόταν από τις οδικές μεταφορές, 
σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης των εκπομπών CO2 και επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 απαιτείται η κατά 90% μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τις μεταφορές έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180305STO99003/oi-draseis-tis-ee-gia-tin-meiosi-ton-ekpompon-anthraka
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200618STO81513/prasini-sumfonia-to-kleidi-gia-mia-klimatika-oudeteri-kai-viosimi-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200618STO81513/prasini-sumfonia-to-kleidi-gia-mia-klimatika-oudeteri-kai-viosimi-ee
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN


Εξέλιξη στις εκπομπές CO2 ανά τομέα από στην ΕΕ (1990-2019)

Αύξηση στις εκπομπές CO2 από τις μεταφορές
Οι μεταφορές είναι ο μόνος τομέας που σημείωσε αύξηση στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου τις τελευταίες τρεις δεκατίες, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 33,5% 
μεταξύ του 1990 και του 2019.

Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν θα είναι εύκολο να επιτευχθεί, καθώς ο ρυθμός μείωσης των 
εκπομπών έχει μειωθεί. Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, οι εκπομπές που 
προέρχονται από τις μεταφορές αναμένεται να μειωθούν μόνο κατά 22% έως το 2050, 
ποσοστό που απέχει σημαντικά από το σημερινά επίπεδα φιλοδοξιών.
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https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2021


Οι προσπάθειες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των νέων επιβατικών 
αυτοκινήτων έχουν επίσης επιβραδυνθεί. Κατά συνέπεια, το 2017, οι εκπομπές των 
πρωτοταξινοµούµενων αυτοκινήτων εξέπεμψαν κατά μέσο όρο 0,4 γραμμάρια 
περισσότερο CO2 ανά χιλιόμετρο σε σύγκριση με το 2016.

Η ΕΕ εισάγει λοιπόν νέους στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2, επιδιώκοντας τη 
μείωση των επιβλαβών εκπομπών από τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά 
εµπορικά οχήµατα. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νέους κανόνες στη σύνοδο ολομέλειας 
στις 27 Μαρτίου.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180920STO14027/new-co2-targets-for-cars-explained


Γράφημα που δείχνει την κατανομή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές (2019)

Εκπομπές από αυτοκίνητα
Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για το ένα πέμπτο περίπου των εκπομπών σε επίπεδο 
ΕΕ.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις επιβατικές μεταφορές ποικίλλουν 
σημαντικά ανάλογα με το μέσο μεταφοράς. Τα επιβατικά αυτοκίνητα ευθύνονται για το 
60,6% των συνολικών εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη.
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Με μέσο όρο 1,6 επιβάτες ανά αυτοκίνητο στην Ευρώπη το 2018, η κοινή χρήση 
αυτοκινήτων ή η μετάβαση σε άλλα μέσα μεταφορών, όπως τα δημόσια μέσα 
συγκοινωνίας, η ποδηλασία και το περπάτημα, θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση 
των εκπομπών.

Είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μια βιώσιμη 
εναλλακτική λύση;
Υπάρχουν δύο τρόποι μείωσης των εκπομπών CO2 από τα αυτοκίνητα: αυξάνοντας την 
αποδοτικότητά τους ή αλλάζοντας το καύσιμο. Το 2019, η πλειοψηφία των μεταφορικών 
μέσων στην Ευρώπη χρησιμοποιούσε diesel (66,70%) και πετρέλαιο (24,55%).

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ωστόσο, κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, 
αντιπροσωπεύοντας το 17,8% όλων των ταξινομημένων αυτοκινήτων το 2021 (από 10,7% 
το 2020).

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (που τροφοδοτούνται από μπαταρίες ή φορτίζονται 
με ρευματολήπτη) αυξήθηκαν σημαντικά από το 2017 και τριπλασιάστηκαν από το 2020, 
όταν άρχισαν να ισχύουν οι υφιστάμενοι στόχοι CO2. Τα ηλεκτρικά ημιφορτηγά 
αντιπροσώπευαν το 3,1% του μεριδίου της αγοράς των πρωτοταξινομούμενων 
ημιφορτηγών το 2021.

Για να απαντήσει κανείς στο ερώτημα "Πόσο CO2 παράγει ένα αυτοκίνητο;" πρέπει να 
λάβει υπόψη του όχι μόνο το CO2 που εκπέμπει ένα αυτοκίνητο κατά τη χρήση του, αλλά 
κι εκείνο που παράγεται κατά τη διαδικασία παραγωγής και διάθεσής του.

Η διαδικασία παραγωγής και διάθεσης είναι λιγότερη φιλική προς το περιβάλλον για ένα 
ηλεκτρικό αυτοκίνητό απ' ότι για ένα αυτοκίνητο που διαθέτει κινητήρα εσωτερικής 
καύσεως, ενώ τα επίπεδα των εκπομπών ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής 
της ηλεκτρικής ενέργειας.

Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη το μέσο ενεργειακό μείγμα που χρησιμοποιείται στην 
Ευρώπη, έχει ήδη αποδειχθεί ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι λιγότερο ρυπογόνα από 
τα πετρελαιοκίνητα. Με την προσδοκώμενη αύξηση του μεριδίου της ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα έπρεπε δε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να 
γίνουν λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη τα σχέδια της 
ΕΕ για πιο βιώσιμες μπαταρίες.
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https://www.eea.europa.eu/ims/new-registrations-of-electric-vehicles
https://www.eea.europa.eu/ims/new-registrations-of-electric-vehicles
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20220228STO24218/ek-neoi-kanones-gia-pio-viosimes-kai-ithikes-mpataries


Γράφημα που δείχνει την εξέλιξη στις εκπομπές CO2 από νέα επιβατικά αυτοκίνητα

Στόχοι μείωσης των εκπομπών από τις οδικές 
μεταφορές
Η ΕΕ εισάγει νέους στόχους εκπομπών CO2, οι οποίοι αποσκοπούν στον περιορισμό των 
βλαβερών εκπομπών που προέρχονται από νέα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά 
εμπορικά οχήματα (ημιφορτηγά)..

Η νέα νομοθεσία καθορίζει τα βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε να μηδενιστούν από 
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το 2035 οι εκπομπές CO2 που παράγουν τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα και τα 
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν επίσης ενδιάμεσους 
στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2030: 55% για τα αυτοκίνητα και 50% για τα 
ημιφορτηγά.

Το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία ως προς την τελική μορφή 
των κανόνων τον Οκτώβριο του 2022. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον 
Φεβρουάριο του 2023 και πρέπει να λάβει την επίσημη έγκριση του Συμβουλίου.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους νέους στόχους CO2 για τα αυτοκίνητα και την 
απαγόρευση της πώλησης νέων οχημάτων βενζίνης και ντίζελ στην ΕΕ από το 2035.

Άλλες δράσεις της ΕΕ για τη μείωση των 
εκπομπών από τις μεταφορές
Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές, η ΕΕ θέλει να 
συμπληρώσει τους στόχους CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά με τα εξής:

- ένα νέο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) για τις οδικές μεταφορές 
και τα κτίρια

- αυξημένο μερίδιο ανανεώσιμων καυσίμων μεταφοράς

- αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων

Μάθετε περισσότερα για το ανανεώσιμο υδρογόνο ως καθαρό καύσιμο. 

Πέραν της θέσπισης στόχων για τις εκπομπές αυτοκινήτων, οι ευρωβουλευτές 
επεξεργάζονται κι άλλα μέτρα στον τομέα των μεταφορών, κυρίως για αεροπλάνα και 
πλοία: τη συμπερίληψη των θαλάσσιων μεταφορών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών, την αναθεώρηση του συστήματος για την αεροπορία και την πρόταση πιο 
βιώσιμων καυσίμων για τα αεροπλάνα και τα πλοία. Παρότι αντιπροσωπεύουν μόνο το 8% 
περίπου των συνολικών εκπομπών της ΕΕ, οι εκπομπές από την αεροπορία και τη 
ναυτιλία αυξάνονται.

Δείτε το γράφημά μας σχετικά με την πρόοδο της ΕΕ προς τους στόχους της για την 
κλιματική αλλαγή.

Μάθετε περισσότερα
Διαδικαστικός φάκελος
Δέσμη μέτρων “Fit for 55”: πρότυπα εκπομπών CO2 για νέα αυτοκίνητα και ημιφορτηγά 
(Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ, Φεβρουάριος 2022)
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20230210IPR74715/fit-for-55-midenikes-ekpompes-gia-nea-autokinita-kai-imifortiga-apo-to-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20230210IPR74715/fit-for-55-midenikes-ekpompes-gia-nea-autokinita-kai-imifortiga-apo-to-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180920STO14027/ekpompes-co2-gia-autokinita-kai-imifortiga-to-ek-egkrinei-austirotera-oria
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20221019STO44572/i-apagoreusi-tis-polisis-neon-ochimaton-venzinis-kai-ntizel-stin-ee-apo-to-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20170213STO62208/to-sustima-emporias-dikaiomaton-ekpompon-tis-ee-kai-i-metarruthmisi-tou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20221013STO43019/enallaktika-kausima-ochimaton-poia-einai-kai-pos-tha-enischusoume-ti-chrisi-tous
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20210512STO04004/energeia-udrogonou-poia-ta-ofeli-tis-gia-tin-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20220610STO32720/meiosi-ekpompon-apo-aeroplana-kai-ploia-ta-metra-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20220610STO32720/meiosi-ekpompon-apo-aeroplana-kai-ploia-ta-metra-tis-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20191129STO67756/stoicheia-gia-tis-ekpompes-rupon-apo-aeroporikes-kai-thalassies-metafores
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20191129STO67756/stoicheia-gia-tis-ekpompes-rupon-apo-aeroporikes-kai-thalassies-metafores
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180706STO07407/i-proodos-tis-ee-pros-tous-stochous-tis-gia-tin-klimatiki-allagi-grafima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180706STO07407/i-proodos-tis-ee-pros-tous-stochous-tis-gia-tin-klimatiki-allagi-grafima
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu

